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L’enviamENT. 
Núm 16. Desembre 2004 

 
Novetats destacades: 

 
− Ja podeu trobar a la nostra web el nou dossier de serveis relacionats amb 

Energia que oferim a ENT.  
 
 
Nous projectes: 
 
− El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ens ha 

encarregat els estudis “Avaluació econòmica del servei de recollida porta a 
porta de residus a Sant Antoni de Vilamajor” i “Viabilitat del canvi de 
contenidors de recollida selectiva a Granollers i Mollet del Vallès”. 

 
− L’Ajuntament de Terrassa ens ha encarregat analitzar a partir del proper 

gener 10 ordenances fiscals amb la intenció d’introduir-hi incentius 
ambientals. 

 
− A partir del proper gener, en el marc de la nostra col·laboració amb 

l’Observatori del Deute en la Globalització, participarem al projecte “No et 
mengis el món. Campanya pel reconeixement del Deute ecològic i la 
Sobirania Alimentària”. Aquest projecte es realitzarà conjuntament amb 
Veterinaris sense Fronteres i Ecologistes en Acció. 

 
 
Novetats dels projectes que estem portant a terme: 

 
− Hem prolongat un any més la nostra participació al projecte ECA-IBERIA, 

realitzat en col·laboració amb l’Observatori del Deute en la Globalització de 
la Càtedra UNESCO de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, 
Desiquilibris i Canvi Global de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
 
Projectes finalitzats 
 
− Hem finalitzat el projecte “Gestió de residus municipals a Badia del Vallès”, 

encarregat per la Diputació de Barcelona. 
 
− Hem acabat el projecte “Evolució del preu dels subministraments bàsics a 

Catalunya en el període 1990 – 2003”, encarregat per la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Catalunya. En aquest projecte s’analitza 
l’evolució de l’IBI, la taxa d’escombraries, el preu del bitllet senzill de 
transport públic urbà i de l’abonament de 10 viatges i el preu de l’aigua en 
les 4 capitals de província catalanes i en 12 municipis més. També 
s’analitza l’evolució en el mateix període del preu del gas i de l’electricitat. 
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s’analitza l’evolució en el mateix període del preu del gas i de l’electricitat. 
 
− S’ha lliurat l’informe “La variable ambiental en los instrumentos fiscales. 

Aplicación práctica en el Estado: estudio de casos autonómico y locales”, 
elaborat conjuntament amb la Fundación Ecología y Desarrollo y 
encarregat pel Govern d’Aragó. 

 
Participacions a debats i conferències: 

 
− El darrer 22-26 de novembre vam Assistim al Congreso Nacional de Medio 

Ambiente a Madrid. 
 
− El darrer 10 de desembre vam participar a la jornada de discussió sobre 

transparència a les ECAs organitzada per ECA-WATCH a Brusel·les. 
 
− El 21 de desembre realitzarem la xerrada “Deute Extern” a Palència, al 

marc de l’acampada “0,7  10 anys després“ que es realitzarà en aquest 
municipi. 

 
 

Aprofitem l’enviament per desitjar-vos a tots/es un molt bon Nadal, 
desitjar-vos que l’any 2005 comenci molt bé i agrair-vos que un any més 

continueu col·laborant amb Ent! 
 
 
Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en 
enviar-la a d’altres companys/es i convidar-los/es a apuntar-se com a 
col·laboradors d’ ent. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web 
http://www.ent-consulting.com. 
 
Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se a: 
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: 
info@ent-consulting.com. 
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